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Силабус  
з обовʼязкової навчальної дисципліни  

Основи правових знань  
Рівень вищої освіти: перший ступінь (бакалавр) 
Освітня програма: «Середня освіта (українська мова і 
література; англійська мова і література)» 
Рік навчання І, семестр І  
Кількість кредитів:5,5. Мова викладання: українська 
Звітність: іспит  

Викладач: 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Васечко Людмила Олександрівна 

Профайл викладача http://www.kdu.edu.ua/new/page_str.php?id_kaf=31 
Контактна інформація Ел. адреса:lyudichek@gmail.com  

Телефон: +38(068)7507830 
Розклад занять  http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 
 

Опис дисципліни 
 Викладання та навчання. Лекційні і семінарські заняття (на основі 
проблемного викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких 
методів), самостійна робота з використанням навчальної та наукової 
літератури, консультування з викладачем.  
Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань у процесі 
вивчення дисципліни та набуття компетенцій відповідно до освітньо-
кваліфікаційної програми за фахом.  
Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи правових знань» є: 
- опанування теоретичними знаннями щодо таких явищ, як держава і право;  
- ознайомлення з особливостями предмету та методу правового регулювання 
окремих галузей права;  
- формування цілісного, системного розуміння призначення різних галузей 
права та навичок застосування знань в практичній діяльності; 
- оволодіти вміннями та навичками використовувати юридичну термінологію 
у професійній діяльності.  

Компетентності та програмні результати навчання  
Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, 

потрібні для подальшої професійної діяльності: 
компетентності:  
ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 
середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. 
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні.  



Програмні результати навчання: 
ПРН1. Застосовувати правові знання у освітньому процесі, знати основні 
нормативні документи у галузі освіти, планувати та реалізовувати заходи 
щодо попередження і протидії булінгу та різних проявів насильства чи будь-
якої з форм дискримінації серед учнів середньої школи й інших учасників 
освітнього процесу.  
. 

Структура курсу 
К-ть год. Тема  Результати навчання Завдання 

Л. СЗ Сам.р. 
Змістовний модуль 1. Державно-правовий лад в Україні 

2 2 10 Поняття та 
соціальна 
цінність права 

ПРН1. Застосовувати правові 
знання у освітньому процесі, 
знати основні нормативні 
документи у галузі освіти, 
планувати та реалізовувати 
заходи щодо попередження і 
протидії булінгу та різних 
проявів насильства чи будь-
якої з форм дискримінації 
серед учнів середньої школи й 
інших учасників освітнього 
процесу.  
 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання 

2 2 8 Держава в 
політичній 
системі 
суспільства 

2 2 8 Механізм 
держави 

2 2 8 Форма держави 

Змістовний модуль 2. Загальні засади правового регулювання 
2 2 8 Законність та 

правопорядок та 
способи їх 
забезпечення 

ПРН1. Застосовувати правові 
знання у освітньому процесі, 
знати основні нормативні 
документи у галузі освіти, 
планувати та реалізовувати 
заходи щодо попередження і 
протидії булінгу та різних 
проявів насильства чи будь-
якої з форм дискримінації 
серед учнів середньої школи й 
інших учасників освітнього 
процесу.  
  

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання 

4 4 10 Системний 
характер права 

Змістовний модуль 3. Загальна характеристика окремих галузей права 
2 2 6 Засади 

конституційного 
ладу в Україні 

ПРН1. Застосовувати правові 
знання у освітньому процесі, 
знати основні нормативні 
документи у галузі освіти, 
планувати та реалізовувати 
заходи щодо попередження і 
протидії булінгу та різних 
проявів насильства чи будь-
якої з форм дискримінації 
серед учнів середньої школи й 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання 

2 2 8 Адміністративно-
правове 
регулювання 
суспільних 
відносин 

2 2 8 Кримінальне та 



кримінальне 
процесуальне 
законодавство 
України 

інших учасників освітнього 
процесу.  
 

2 2 8 Цивільно-
правове 
регулювання 
суспільних 
відносин 

2 2 10 Система 
сімейного 
законодавства в 
Україні 

2 2 8 Загальна 
характеристика 
трудового 
законодавства 

2 2 9 Правовідносини 
у сфері 
господарського 
права  

 
Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 
з/п 

Завдання 
 

Терміни виконання Критерії  
оцінювання 

1 Завдання до 
семінарських занять 

Щотижня, згідно розкладу: 
http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, 
творчість, точність, 
вчасність 
виконання завдань 

2 Підготовка 
теоретичних 
питань (у тому числі 
питання, відведені на 
самостійне 
опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 
http://193.189.127.179:5010 

Правильність, 
логічність, 
відповідність темі, 
оригінальність та 
комплексність  

3 Тестування за 
результатами 
вивчення модулів 

Наприкінці модуля Правильність, 
вчасність 
виконання завдань 

 
При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Критерії-оцінювання-
знаньздобувачів.pdf  

1. Відвідування семінарських занять. 



2. Активна і продуктивна робота на семінарських заняттях (додаткові 
бали за роботу у команді, творчий підхід).  

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури, нормативно-правових 
актів.  

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 
використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 
результатів досліджень, участь у науково-практичних заходах).  

5. Виконання тестових завдань. 
 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною 
шкалою 

90 – 100  А  відмінно 
82-89  В  добре 
74-81  С 
64-73  D задовільно 
60-63  Е 
35-59  FX незадовільно з 

можливістю 
повторного складання 

0-34  F незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  
Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 
виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 
http://krnu.org/course/view.php?id=356. 

2. Поведінка в аудиторії.  
Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 
Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 
протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати 
інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. Від 
викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 
здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність  
У КрНУ діє Кодекс академічної етики 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), 
«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, 
кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого 
розроблена «Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на 
академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 



(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). Згідно з 
цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових і 
кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою електронного 
репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, зберігає та 
надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-
методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 
аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 
становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у 
мережі Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки 
здобувачів вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних 
та наукових роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». У 
рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 
кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 
спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу 
Unicheck, а також наукових праць студентів і викладачів. За критерій 
оригінальності творів приймається показник рівня унікальності тексту у 
відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних засобів перевірки 
на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень. Результат 
перевірки оформлюється відповідним протоколом, де зазначається 
коректність посилань або факт плагіату.  

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 
освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar  

 
Методичне забезпечення  

1. Програма навчальної дисципліни.  
2. Робоча програма навчальної дисципліни.  
3. Методичні вказівки щодо виконання семінарських занять та щодо 

самостійної роботи.  
3. Питання до іспиту.  
4. Засоби діагностики знань: задачі, контрольні роботи, тести для 

поточного та підсумкового контролю http://krnu.org/course/view.php?id=270  

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
http://krnu.org/course/view.php?id=270


Рекомендована література 

Нормативно-правові акти 
1. Конституція України.  
2. Цивільний кодекс України.  
3. Сімейний кодекс України.  
4. Кодекс законів про працю України.  
5. Кримінальний кодекс України.  
6. Кримінальний процесуальний кодекс України. 
7. Кодекс України про аміністративні правопорушення. 
8. Господарський кодекс України. 
9. Закони України (зі змінами і доповненнями):  
- "Про відпустки" від 15.11.96.  
- "Про громадянство України" від 18.01.01.  
- "Про зайнятість населення" від 01.03.91.  
- "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97.  
- "Про оплату праці" від 24.03.95.  
 - "Про охорону праці" від 21.11.02. 

Базова 
10. Бойко І. С., Бабін Б. В. Порівняльне правознавство: навч. посібник; 

Одеська нац. морська акад. 2 вид., випр. та доп. Одеса: Фенікс, 2011. 151 с.  
11. Гапотій В.Д., Слишик О. Основи права: підручник. 2-ге вид. із 

змінами та доп.  Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 
2019. 882 с.  

12. Гринь О. Д., Донченко О. І. Правознавство : навч. посіб. Одеса: 
Фенікс, 2016. 206 с..  

13. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство. Навчальний посібник. 
Видання третє. К.: ЦУЛ, 2020. 184 с. 

14. Погорілко В.Ф., Шпиталенко Г. А. Правознавство : підручник для 
студ. вузів / В. Ф. Погорілко. 2е вид., випр. й доп. Київ: Каравела, 2011. 591 с.  

15. Правознавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів. 
Богачова Л.Л. та ін. Харків: Фоліо, 2014. 635 с.  

16. Правознавство: підручник. За загальною редакцією д.ю.н. 
Крестовської Н. М., к.ю.н. Кулініч О. О., к.ю.н. Романадзе Л. Д. Одеса: 
Атлант, 2015. 554 с. 

Інтернет-ресурси: 
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Інтернет 

сторінка. - Режим доступу до електронних документів: 
http://www.nbuv.gov.ua/.  

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Система 
каталогів і картотек. - Режим доступу до електронних документів 
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.  

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова 
система сайту : Система каталогів і картотек: Каталог книжкових видань : 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html


Пошук у електронному каталозі. – Режим доступу до електронних 
документів: http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html  

4. Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка: 
Інтернет- сторінка. - Режим доступу до електронних документів: 
http://korolenko.kharkov.com/ 

5. Офіційний сайт Верховної ради України: Інтернет сторінка. - Режим 
доступу до електронних документів: https://zakon.rada.gov.ua/laws/.  

 

http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html
http://korolenko.kharkov.com/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/

